Algemene voorwaarden - Buddies

van medische zorg en schade aan derden worden
aan de eigenaar van de hond(en) verhaald. Wanneer

Rechten en plichten eigenaar hond(en):

niet duidelijk is welke hond de schade heeft
veroorzaakt worden de kosten tussen de eigenaren
van de honden verdeeld.

• De eigenaar blijft altijd aansprakelijk voor de daden
van de hond.
• De hond(en) is WA verzekerd.
• De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse
inentingen (cocktal + kennelhoest). De eigenaar
geeft hiervan een kopie aan Buddies.
• De eigenaar zorgt voor preventieve behandelingen
tegen vlooien, teken en wormen.
• De hond(en) moet sociaal zijn in de omgang met
andere honden en mensen.
• De hond(en) moet los kunnen lopen.
• Loopse teven mogen niet mee zolang ze loops zijn
(3-4 weken). Hier zijn eventueel individuele
wandelingen voor.
• De eigenaar van de hond(en) accepteert dat de
hond(en) bij thuiskomst vies en/of nat kan zijn.
• De eigenaar van de hond(en) zorgt dat de hond(en)
op afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is. Is de
hond(en) dit niet dan wordt de wandeling wel in
rekening gebracht.
• De eigenaar geeft Buddies toestemming om de
hond(en) op kosten van de eigenaar medische zorg
te verschaffen in geval van nood.
• Annuleren dient minimaal 24 uur van tevoren
gedaan te worden, anders worden de kosten van de
wandeling in rekening gebracht.
• Betaling van de wandeling gebeurt vooraf.
Rechten en plichten hondenuitlaatservice Buddies:
• Buddies laat de hond(en) uit op de afgesproken
dagen van maandag t/m vrijdag. M.u.v. feestdagen en
vakanties van Buddies, die uiterlijk 2 weken van te
voren worden doorgegeven.
• Buddies haalt de honden op de afgesproken tijd en
adres op.
• Buddies laat de honden de duur van de afgesproken
tijd(en) uit.
• Buddies is niet aan te merken als bezitter van de
hond.
• Buddies heeft het recht de hond(en) los te laten
lopen, tenzij anders afgesproken.
• Buddies gaat op verantwoorde wijze met de hond
om.

• Buddies is niet aansprakelijk voor ongevallen,
dierenartskosten of enige vorm van schade aan
derden en/of hond binnen en buiten de uitlaatgroep.
Een WA verzekering voor de hond is verplicht.
• Buddies is niet aansprakelijk voor schade woning/
inboedel door natte/vieze hond.
• Buddies zal de hond zo droog/schoon mogelijk in de
woning achterlaten, eventueel op een daarvoor
aangewezen plek.
• Buddies controleert bij afleveren van de hond of
deze genoeg water heeft.
• Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt
(indien mogelijk na contact met de eigenaar) de
dierenarts van Buddies ingeschakeld. Kosten
hiervoor zijn voor rekening van de eigenaar van de
hond.
• Buddies behoudt zich het recht voor honden uit te
sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag.
Hier kan dan eventueel van de individuele
wandeling gebruik worden gemaakt.
• Buddies behoudt zich het recht voor de hond(en)
niet met de griep mee te nemen wanneer blijkt dat
de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft.
• Buddies behoudt zich het recht voor de wandeling
te annuleren wanneer er sprake is van slechte
weersomstandigheden waarbij het niet meer
verantwoord is om veilig te wandelen en/of te rijden.
• Buddies behoudt zich het recht voor de wandeling
te annuleren wegens ziekte van de opdrachtnemer.
• Buddies behoudt zich het recht voor om algemene
voorwaarden en prijsopgaven te veranderen.
De eigenaar van de hond(en) verklaart hierbij de
Algemene voorwaarden hebben gekregen, gelezen en
begrepen.
Datum:
Plaats:
Naam eigenaar:
Handtekening eigenaar hond(en):

• Buddies is niet aansprakelijk voor schade
veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten
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